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1. Coordenador (a ): Vital Pedro da Silva Paz 
(vpspaz@gmail.com). 
Vice-Coordenador (a) : Hans Raj Gheyi 
 

2. Título do projeto : USO DO GOTEJAMENTO POR PULSOS COMO 

TÉCNICA PARA OTIMIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA NA PRODUÇÃO 

AGRÍCOLA 

3. Código: 2041, processo 23007.009835/2018-06 

4. Data de aprovação: 02/08/2018 

5. Área de Conhecimento: CCAAB – Área 5 : Engenharia Agrícola 
 
6. Resumo 
 
Devido às evidentes crises hídricas, tem se verificado uma preocupação 

acentuada com os recursos hídricos. Em várias regiões do Brasil, as águas 

disponíveis são limitadas e de baixa qualidade, o que torna cada vez mais 

necessária a busca por técnicas que aumentam a produtividade e qualidade 

das culturas com o uso racional dessas águas e proporcione a redução dos 

efeitos deletérios do déficit hídrico e da aplicação de água de baixa qualidade 

nas culturas e no solo. O presente projeto se enquadra dentro dos múltiplos 

esforços que estão sendo realizado, por parte de instituições governamentais e 

de grupos de pesquisa para a busca de uma agricultura sustentável, visando o 

uso racional de água e insumos agrícolas. Umas das formas de otimizar o uso 

da água é através da adoção de sistema de irrigação mais eficiente tal como o 

gotejamento. Este sistema pode ser ainda mais eficiente quando associado às 

outras práticas tais como sua utilização por pulsos e enterrado, além de ser um 

método que permite o uso de água de baixa qualidade (salobra e residuária). 

Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da do uso do gotejamento por 
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pulsos e enterrado como meio de reduzir os efeitos prejudiciais da aplicação de 

água de baixa qualidade sobre as culturas e solo. Este projeto está dividido em 

subprojetos. No subprojeto 1 será avaliado aplicação de água com diferentes 

níveis de salinidade via gotejamento contínuo e por pulsos em culturas de alto 

valor econômico. No subprojeto 2 serão analisados os efeitos de diferentes 

números de pulsos do gotejamento no desenvolvimento vegetal, na eficiência 

do uso da água e na produção de olerícolas. No subprojeto 3 será avaliada a 

aplicação de água salobra e residuária via gotejamento por pulsos sobre o solo, 

o desenvolvimento e a produção de diferentes culturas agrícolas. O subprojeto 

4 serão investigados os efeitos da interação entre o gotejamento por pulsos 

superficial e enterrado e a utilização de águas de baixa qualidade aplicadas em 

diferentes fases fenológicas de olerícolas. Os estudos serão conduzidos em 

ambiente protegido, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, 

município de Cruz das Almas – BA. Espera-se que com os resultados possa-se 

constatar a melhor técnica para a obtenção de melhor produção agrícola e 

eficiência do uso da água. 
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10. Modalidade de financiamento:  

 

 

 
 

 

GIRLENE SANTOS DE SOUZA 

Gestora de Pesquisa do CCAAB/UFRB



 

____________________________________________________________________________ 
UFRB - Campus Universitário 

Cruz das Almas – BA. CCAAB,Sala 10 
Tel. (75) 3621-3260/ nugap@ccaab.ufrb.edu.br 

http://www.ufrb.edu.br/ccaab/pesquisa 

 
COORDENAÇÃO ACADÊMICA 

NÚCLEO DE GESTÃO DE ATIVIDADES 
DE PESQUISA 

 


